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 1997 תא םבסמ ןימא חוד .היושנה םוהת לא המותב ופסאנ ,םיחוטב םירומיהל ובשחנ הנשה תישארבש ,םירבד הרשע

 1857-ב ורק ארש םירבדה
 םלועה לע הטלתשה אל טפוסורקימ .1

 -נטס הפכת ,פייקסטנ תא סומרת טפוסורקימש ךכ לע תואובנה
 -ייסח לש רוטטקידל סטייג ליב תא ריתכתו ,טנרטניאה לע םיטרד
 המדנ היה הנשה לבא ,הרק אל הז הכ דע .םינש הז תועמשנ ,סייפסרב
 ועקשוה 4 ררולפסקא ןפרפדב :ןורתיב טפוסורקימ הכזת ףוס ףוסש
 -רפדל חיטבמ בירי אוהש ררבתהו ,םוסרפו חותיפ לש קנע יביצקת
 -ררקימ ,םירחא םירקמב ומכש אלא .רוטייקינוימוק ,פייקסטנ לש ןפ
 ףרג ירחא ובקעש םיפיקשמהו ,ירמ טאל ,ירמ טעמ הלעפ טפוס
 "ניב .ךפהמ לע ורשיב אל רוטייקינוימוקו ררולפסקא לש תונקתהה
 -הה תכרעמל ררולפסקא תא בלשל טפוסורקימ לש םיצמאמה ,םיית
 ב"הראב םייקסע םילבגהל תושרה םע תויעבל ומרג רבכ הלעפ
 .םויל רלוד ןוילימ לש סנקב תמייאמה

 הרגסנ אל לא .2
 לסחל םייאש ,רומח ילכלכ רבשמ לש ומוציעב

 ,סבו'ג ביטס ,לפא ימיקממ דחא קעזוה ,הרבחה תא
 -ות רצייל חילצהו ,היישות תלעב תיקיזכ הלגתהש
 -ימו שבכ םע באז רגו :תינכותה רקיע .הארבה תינכ
 תשבוגמה הליהקה .ץברי שוטניקמ םע טפוסורק
 -בו ,החוורל המשנ שוטניקמה ילעב לש תלשוחמהו
 ביטס .לפרעב טול ןיידע לפא לש הדיתע לבא ,קרצ
 םיצור םלוכו ,הזחל בורק םיפלקה תא רמוש סבו'ג
 םורגי אל התרחתמב טפוסורקימ העיקשהש ידגאה םוכסהש תווקל
 .תורחת רסוחלו תיללכ היצנגטסל

 הספת אל המוחדה .3
 -ונ לוכיבכש ,םינוש (קטפג) "הפיחר" ינונגנמ וגל וחטבוה הנשה

 -לט ומכ רתוי תצקו יוויסאפ רתוי תצקל טנרטניאה תא ךופהל ורע
 הצור וניא םעה תמאב םאה ?הז תא הצורש ימ שי מאב ,המ .היזיוו
 תא ריפסהל ירמ םדקומ יכ ררבתה הנשה ףוסב ?תויוויטקארטניא
 -בח ןיבל רבעה םלוע לש תויצפסנוקה ןיב ברקב .תויוויטקארטניאה
 -ניא ןוקיחמ"ל ליבומ דיקפת אצמנ אל ריתעה םלוע לש הדילה יל
 ,תונכותו םיתוריש ןווגמב םנמא השממתה הפיחרה ."תויוויטקארט
 -ונויערל םינוק רסוחמ קחשמהמ ושרפ אשונה יצולחמ קלחש אלא
 -מה להקה .יופצהמ הברהב ןטק היה רתיה לש שומימה וליאו ,םהית
 רבחתה םרט תויוויטקארטניא ינפ לע םירפסו היזיוולט ףירע
 .ריתעב רבחתהל רהמי אל םג ילואו ,טנרטניאל

 הרפתשה אל תוריהמה 4
 ,הארנכ ,עיגה ונלש ןכסמה ןופלטה וקמ טיב לכ תטיחסל ץורימה

 -רומל ןקת לע םימדומה ינרצי ומיכסה הנשה ,םנמא .יוצימל בורק
 ילאיריא םלועב קר .םיעטמ תצק הלאה םירפסמהש אלא ,56א םימ
 -אה םלועב וליאו ,28,800 םדוממ םיינש יפ ריהמ 56% םדומ היהי
 ,םתסה ןמ ,ןכ לע .םדומה לש בוט לוצינ תענומ םיווקה תוכיא יתימ
 -רגה ןובאיתה ?עמשנ ןכ המ לע .128% םימרומ לע בורקב עמשנ אל
 דנ ללכב ילואו ,!50א גוסמ ןופלט יווקל ונתוא איבי וק בחורל רב
 :ירמ קוחר אל הז .םילבכה ךרה רבחתנו היזיוולטה ןריעל רשי קנ
 -יא תרבחל לארשיב םילבכ תרבח ןיב ןושאר יקסע רשק םקוה הנשה
 .ריממהמ טנרטניאה תא לבקל ונוכיה .טנרטנ

 ריינב ןומסוחל איבה אל טנרטניאה .5
 ועיצה רבעב םא .ריינה לא הרזחה :הנשה לש הרזומה העפותה

 הכפהתה הנשה ,ריינ יבג לע ערימל הפולחכ ילטיגיד עדימ םירתא
 (והאיו טפוסורקימכ) םיינורטקלא םימזיש םושמ הרק הז .המגמה
 קבאה עקשש רחאל ,וליג ,תילאוטריווה תונותיעה םוחתל וקניזש
 .ידמ םדקומ היה קוניזהש ,םהלש הקשההו שכרה עסמב ומיקהש

 ןותיע) םירחאו ,"רוטינומ" ינורטקלאה ןיזגמה רגסנ לארשיב
 -ונמ .םולשתב תוריש תויהל םירבוע (ב"הראב "טיילס" וא ,"ץראה"
 .הכרדה ירפסו ריינ תורודהמ םיאיצומ (לארשיבו) םלועב שופיח יע
 ןויער הז ."הפיחד"ה תרטמכ ןמוסמשו ,שלוג וניאש להקה אוה רעיה
 :הפיחד תייגולונכטל רתויב םיאתמה םוידמה אוה ריינה יכ ,ןיוצמ

 -וא "םיפחוד"ו ,הבוגת ןיא ,בושמ ןיא ,םירותפכ ןיא
 .רקובב ראודה תביתל ות

 ונפ תנכוסמ תיבוביס העונתב :ילכלכ טביה םג שיו
 ןמ םהיחאב תורחתל תילאוטריווה תונותיעה ירתא
 קוש ןוחלפ לע םנמא םינעשנ םהשכ ,ןשיה םלועה
 .לדגו ךלוה ךא - תיסחי ןטק

 םלענ אל םור יד.יטה 6
 דמו ,פטפ קסיר ןוגכ השדח הידמ לע םיזירכמשכ
 םינשרפה םישח - ".ירזיויירה לש הנשה" לע םירבד
 -מואה ולרוג תא םיריכזמ םיטרפ ידמ רתוי .וו ה'זד

 בוש זרכוהש לצונמ יתלבו םוסק םוידמ ותוא ,םור ירייסה לש לל
 םיחתפמה ,ספת רבכשכ אקווד ,ףוסבלו ,האבה הנשה ךלמכ בושו
 -בכ ולגתה םימור ירז-יס לש הצפהה תוכרעמ םג .ושרפו ושאייתה
 רע ,הכומנ הכ איה םור יד.יס לש הספרהה תולע ,תאז לכבו ,תויתייע
 לעו ןימי לע םימור יד.יס לבקל ונלגרתה ,םתוא תונקל םוקמבש
 .טנרטניא ירושיקו םיגולטק ,הכרדה ירפס םוקמב ,לאמש

 דג תוידיימ תווקת חפטל אל הצלמהמ ץוח ,רבד םוש ?ער המ זא
 יחטשב ךרוצה עודמ ריבסי אבה םטייאהו ,יר"יוזידה ןוויכב ידמ תול
 .יחרכה הכ וניא ילוא םילודג ןוסחא

 (ץוובתה קר אוה) םלענ אל טקפמוקה .1
 -יער לבא ,םרוז ואדיו םע ,תישימח הסרגב "וידוא ליר" שי רבכ

 זרה ילב ,טקשב השחרתה טנרטניאב לוקה תרבעה חטשב המדאה תרד
 לוק יצבוק ץווכל רשפאמה ,א193 טמרופב רבודמ .תוגוצתו שער הב
 .הקיסומה תיישעת לע תמייאמש ךרדב םריבעהלו

 -שמ רועישב םיצבקה תא הניטקמה ,וידוא תסיחדל הטישב רבודמ
 ,םיקסידמ הקיסומ יעטק קיתעהל הקיסומ יבבוחל תרשפאמו ,יתועמ
 דמו - יקוח אל הז בורל .טנרטניאב םציפהלו ינוציק ןפואב םצווכל
 -עמ היינשה תיצחמהש אלא .ררועמ אשונהש ןיינעהמ תיצחמ ןאכ
 טנרטניאב הקיסומ יצבוק לש הריהמה הרבעהה :רתוי דוע תניינ
 -עתה לש םיליגרה תורוניצב תעקתנש הקיסומ הילא איבהל הלוכי
 םיקסיד תונקל קיספנ ופוסבש ,ךילהת לש ותליחת יהוז ילואו .הייש
 .תשהה ןמ םדירוהל רתוי טושפ היהי יכ ,תויונחב

 םיורו ףילחה אל ינורטקלאה ףסכה .8
 ףוס ףוס ושמומיש וניפיצ הנשה ?הקיסומה רובעב םלשנ ךיאו

 -טסאמל הזיו ןיב םיכשוממה םינוידה תובקעב םיימואלניב םינקת

 ,רעוב טנרטניאב ינורטקלאה ףסכה אשונ .הרק אל דוע הז .רראקר
 הקיסומ :לשמל) טנרטניאל םיידוחיי םירצומל ינויח אוה יכ םג
 םירצומ לש לעופב השיכרה ירועיש יכ םגו ,(הנזאה יפל םולשתב
 לודג הארנכ יממעה ץחלה .םילועו םילוע טנרטניאב םיתורישו
 הפחדנ ,ןקת ילב וא םע ,ןכ לעו ,םינוק םישלוגה ינומה :ןקת לכמ
 תיגטרטסא תופתושב "הזיו לש תוינקה ךיררמ" תריציל הזיו תרבח
 שי םא ולקיש :םויהל ןוכנ ,הזיו תצלמה ."ווהאי" שופיחה עונמ םע
 והשמ שוכרל םתטלחה םא לבא ,טנרטניאב ףסכ תרבעהל תופולח
 דמו ,הפ יצחב המכסה רבכ וז .חטבואמ תרשב ושמתשה ,טנרטניאב
 טנרטניאה ךרד תונובשח ימולשתל תונוש תומזוי הילא תופרטצ
 .דועו

 רבע אל הבעותה קוח .
 תויוכזל הגילה" ןיעמ ,תינורטקלאה תיזחה תדוגא לש רתאה

 רקמה םירתאה תעבראמ דחאל הנשה ךפה ,"תילאוטריווה חרזאה
 -רתב) ללמואה םשה לעב ןייפמקה תוכזב ,טנרטניאב רתויב םירש
 ליטהל ןויסינה דגנ שקיעה קבאמה ."לוחכה טרסה" (תירבעל ומוג
 וגולה תאו ,םידקת אלב תיממע הכימתב הכז תשרה לע הרוזנצ
 -ןיאב םויה דע תוארל רשפא - לפוקמ לוחכ טרס - קבאמה לש
 טנרטניאה תא סינכהל רעוכמה ןויסינה דגנ םיחומה םירתא רופס
 לכל עידוהל םיאתמה ןמזה קוידב אוה יתנש םוכיס .ןוראל הרזחב
 לגנו'גמ תאצל םהיתוריחי םע רשק ורביאש םדאה תויוכז ימחול
 אל רוע ילוא יכ - לוחכה למסה תא רירוחלו התיבה רוזחל ,עדימה
 .ילויב רבכ לטוב ארונה קוחה לבא ,םתעמש

 טרק אל טנרטניאה .0
 -בל סורקת טנרטניאה לודיג םע "כ ,םיחמומה ונל ואבינ ,רבעב

 -ריוזאלה ועבוכ תא לוכאל הנשה ץלאנ דחא החמומ .תשרה ףוס
 אל ,תיעמשמ"רח ,תשרה .ולש םעזה תאוכנ התדבתה רשאכ ,ילאוט
 -הש תוליפנמו םיקקפמ תלבוס איה םא םג ,הסירק תנכסב תאצמנ
 ,םימי ךשמב ינורטקלא ראוד ילב םיבר םישלוג הנשה וריאש

 הליחתמ ןכא ,תאז תמועל ,םירמגנו םיכלוהה תומשה תייעב
 -יהל הלוכי תמייתסמה הנשה ,וז הניחבמ .םייאמה הלצ תא ליטהל
 :הנשה ומקוהש םיילארשיה םירתאה ןיב .רוטלטסניאה תנש ארק
 -יש ירתא ינש ,("ןמאנה"ו ןהכ .ר) םירוטלטסניא לש םירתא ינש
 ,(לשייפס שילופ יסוי לש ינשה ,יסויו ןליא לש דחאה) ןויקינ יתור
 -רל וידרר ללוכ) הקינורטקלאה םוחתב םיקסע 27 ,חוטיב ירתא 4
 1,400-כ הנשה ופסונ לכה ךסב .דועו (הסיבכ ישביימ ןוקיתו בכ
 לודג קלח .לארשיב םירתאה רפסמ לש הלפכה - םישדח םירתא
 "פה המ .תונטק תויונהו עוצקמ ילעב לש םיריעז םירתא םה םהמ
 -תא לש הקפהו היינב יתוריש תועיצמ לארשיב תורבח 94"שכ ,אל
 רשפא לארשיב טנרטניאה לש םיסלכאמה ילודג תמישרב ?םיר
 -ורו) תוחכונ העיצמ עונצ ריחמבש ,"בהז יפד" תרבח תא אוצמל
 -שע המכ םיסחוד ?הז תא םישוע ךיא .סיכ לכל הוושה ריחמב (ןיימ
 הכוראה תבותכהמ "תוציחמ יפר" םאה .ןיימוד ותואב םירייד תור
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